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Cine suntem și ce ne motivează?

INOVECO este o companie înființată în 
1993 care oferă o gamă largă de produse și 
servicii inovatoare, alături de oameni bine 
pregătiți și un management performant. 
Ne implicăm în permanență în protejarea 
mediului înconjurător, contribuind cu 
profesionalism și bună credință la 
dezvoltarea durabilă a societății.

Viziunea noastră are la bază finalizarea la 
timp și într-un mod profesionist a fiecărui 
proiect, prin oferirea de soluții eficiente 
care sunt adaptate perfect cerințelor 
clienților noștri.

INOVECO este un partener de încredere 
al operatorilor de apă din România. 

Poveste

Viziune

Valori



Tratarea apelor uzate 
urbane în România

Statistici din 
industrie

Proporția de apă uzată urbană 
din România care este tratată în 

conformitate cu legislația UE 

Proporția medie de apă uzată 
urbană din UE care este tratată 
în conformitate cu legislația UE 

(Sursa statistici 2018: https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/romania) 

https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/romania


Cum se gestionează nămolurile de apă 
uzată în România ?

Statistici din 
industrie

(Sursa statistici 2018: https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/romania) 

https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/romania


Ce putem face noi pentru dumneavoastră?

Soluții de 
tratare a 
nămolului

1. Instalații de fermentare a nămolului

2. Instalații de tratare a biogazului

3. Instalații de cogenerare

4. Instalații de ardere cu faclă

Instalații de tratare aerobă 
(compostare) a nămolului

Instalații de tratare anaerobă 
a nămolului



Proiectul pilot de la Mioveni = SUCCES
Primul proiect pilot din România pentru compostarea nămolurilor de epurare cu 
sistemul Gore Cover a fost dezvoltat în 2016 de INOVECO, la Mioveni. 

Partenerii din acest proiect au fost: Primăria orașului Mioveni, operatorul Stației de 
Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Mioveni – compania Servicii Edilitare pentru Comunitate 
Mioveni, Asociația Pentru o Apă Curată din Pitești.

Scopul proiectului a fost prezentarea unei soluții ecologice și viabile economic, bazată pe 
tehnologia de compostare cu Gore® Cover. Această soluție este destinată eliminării 
nămolurilor de la stațiile de epurare, prin valorificarea acestuia într-un compost de cea 
mai bună calitate.

NĂMOLUL = sursă de venit

Digestie 
aerobă cu
sistemul 
GORE® 
Cover



Instalație de fermentare anaerobă a nămolului

Soluție 
pentru 
reducerea 
consumurilor 
de energie în 
stațiile de 
epurare

Biogazul reprezintă o alternativă ecologică la combustibilii fosili (ex: cărbune, petrol sau 
gaz de sondă) folosiți pentru producerea energiei electrice și termice de care comunitățile 
umane au tot mai multă nevoie. Această tehnologie se încadrează în conceptul economiei 
circulare, transformând deșeurile în resursă valorificabilă.

Nămolul de la stațiile de epurare poate fi folosit ca și material de intrare în instalațiile de 
fermentare pentru producerea de biogaz.

Fermentarea anaerobă a nămolurilor reprezintă o soluție eficientă pentru reducerea 
consumurilor de energie în stațiile de epurare. Fermentarea în condiții termofile asigură și 
neutralizarea bacteriilor dăunătoare.



Instalație de tratare a biogazului cu know-
elvețian de la Hofstetter Gastechnik

Soluție viabilă 
pentru 
eliminarea 
nămolurilor 
provenite de 
la stațiile de 
epurare a 
apelor uzate

Este necesar 
ca biogazul 
obținut să fie 
curățat prin 
desulfurare, 
dezumidificar
e, îndepărtare 
xiloxani, după 
care poate fi 
folosit în 
condiții 
ecologice.

Metodele de 
tratare a 
biogazului 
sunt fizice, 
chimice și 
biologice.



Instalație de cogenerare cu know-elvețian 
de la Hofstetter Gastechnik

Soluție 
eficientă 
energetic

Cogenerarea este o soluție modernă care permite producerea simultană de energie 
electrică și energie termică într-o singură instalație (motor termic sau turbină).

Benficii

• Reducerea costurilor 
energetice cu până 
la 20-30%;

• Creștererea 
independenței 
energetice;

• Reducerea emisiilor 
poluante.

Motoarele noastre au 
puteri instalate între 
7,5 și 3.000 kW, iar 
randamentul este de 
până la 91,4%.



Reparație faclă ApaVital Iași = SUCCES

Montarea, 
testarea și 
punerea în 
funcțiune a 
arzătorului 
de biogaz 
cu flacără 
deschisă 
(faclă)

În cadrul SEAU Dancu, operatorul Apa Vital S.A. utilizează 
o instalație de ardere a surplusului de biogaz rezultat 
din tratarea anaerobă a apelor uzate.

Scopul contractului constă în servicii de reparație capitală 
și autorizare de funcționare pentru arzătorul de biogaz cu 
flacără deschisă utilizat de ApaVital S.A.

Flacăra roșie = semn al 
arderii incomplete. Video 
înainte de reparație

Flacăra incoloră = semn 
al arderii complete. Video 
după reparație



Tehnologii de viitor în zona biogazului

Cealaltă fracție care 
rezultă din această 
separare este dioxidul 
de carbon în principal, 
care se stochează, 
lichefiază și se 
folosește în alte 
industrii.

La nivel european, 
există o mare 
preocupare pentru 
capturarea dioxidului 
de carbon și se acordă 
certificate verzi 
pentru această 
activitate.

Upgradarea biogazului la biometan

Se face prin separarea metanului din biogaz prin nanofiltrare sau osmoză inversă, 
crescând puritatea metanului de la 60% la 98-99%. Acest metan poate fi injectat în rețeaua 
publică de gaz.

Idei
pentru 
viitor



Mulțumim 
pentru atenția

acordată!

Detalii de contact

Ing. Ioan Corneliu Hențiu
Director Adjunct Departament Tehnologii și 
Echipamente pentru Agricultură și Mediu
E: ioan.hentiu@inovecoexpert.ro
M: 0752 010 935
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